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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΑΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Soul Retrieval

Επανασύνδεση με την Ψυχή / Αποσχισμένο Εαυτό
Με τον Roel� Fredrix
�������

(Δάσκαλος Ενεργειακής Σαμανικής Ιατρικής, 1ης γενιάς μαθητής του A�����������
������������
.����������
Villoldo��,
Φυσιοθεραπευτής, Εξειδικευμένος Κινησιολόγος, L����
�����
ife� C������
�������
oach��, ���������������������������
Θεραπευτής Φυσικών μεθόδων)

Μια αρχαία θεραπευτική μέθοδο
που οι σαμάνοι χρησιμοποιούσαν εδώ και εκατοντάδες χρόνια.
με μια σύντομη αλλά συγχρόνως πρακτική και δυνατή εκπαίδευση
που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη προσωπική και επαγγελματική σας ζωή

Δωρεάν Εισαγωγική Ομιλία

Τετάρτη
Πέμπτη18
1 Ιανουαρίου
Σεπτεμβρίου
20.00 – 22.00
Νικηφόρου Ουρανού 2,
(παράλληλος της Ασκληπιού), Λυκαβηττός

Σεμινάριο

Τετάρτη
Ιανουαρίου
Δευτέρα 25
5 Σεπτεμβρίου
16.00 – 23.00
Σε αυτό το εξαιρετικό σεμινάριο θα επεκτείνουμε την αντίληψη της πραγματικότητας και θα αφήσουμε το άγνωστο να γίνει γνωστό. Η Επανασύνδεση με την Ψυχή / Αποσχισμένο Εαυτό (Soul Retrieval) της ψυχής είναι η επιτομή του σαμανισμού. Για πάνω
από 40.000 χρόνια, οι σαμάνοι θεραπευτές σε όλο τον κόσμο - από τη Σιβηρία ως την Αφρική και από την Ευρώπη ως τη Νότια
Αμερική, όποτε παρουσιαζόταν η ανάγκη για σωματική, συναισθηματική, διανοητική ή πνευματική θεραπεία, ταξίδευαν ανάμεσα στη συνήθη πραγματικότητα και σε μη συνήθεις κόσμους για να βοηθήσουν τους «ασθενείς» ή όλη την κοινότητά τους για
την αποκατάσταση της ισορροπίας. Οι τεχνικές του ταξιδιού διαφέρουν μεταξύ τους, αλλά στους περισσότερους πολιτισμούς οι
σαμάνοι χρησιμοποιούν τον ήχο των κρουστών οργάνων, όπως τα τύμπανα και τα σείστρα, για να υπεισέλθουν στην αλλαγμένη
κατάσταση μέσω της οποίας έχουν πρόσβαση στις θεραπευτικές τους ικανότητες.
Η «απώλεια της ψυχής» είναι ένας σαμανικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ανισορροπία που προκαλείται
από την απώλεια ή αποσύνδεση κάποιου κομματιού της ζωτικής μας ουσίας. Είναι μια πνευματική αρρώστια που προκαλείται
από τραύμα και μπορεί να εξελιχθεί σε συναισθηματική ή σωματική αρρώστια. Στην κοινωνία μας αυτό το τραύμα και η συναισθηματική απόσχιση μπορεί να προκληθεί από:
Συναισθηματική ή σωματική κακοποίηση, βιασμό, επίθεση, διαζύγιο, χωρισμό, απώλεια αγαπημένου προσώπου, ατύχημα, αρρώστια, κτλ.
Σε αυτές τις περιπτώσεις μια φυσική αντίδραση είναι να αποσυνδεθούμε από το σώμα μας για να αντέξουμε τον πόνο. Όμως
μερικές φορές αυτά τα αποσχισμένα κομμάτια της ψυχής μας δεν επιστρέφουν, και χωρίς την πληρότητα όλου μας του Είναι η
πορεία μας στον κόσμο γίνεται επώδυνη και δύσκολη.

Το σεμινάριο απευθύνεται
τόσο σε αρχάριους στη σαμανική παράδοση όσο και σε πιο έμπειρους, για μεγαλύτερη εμβάθυνση,
ως συνέχεια του εισαγωγικού σεμινάριου «Σαμανικό Ταξίδι - Ζώα Δύναμης»

Θέματα του Σεμιναρίου

Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθουμε τι είναι ακριβώς αυτή η Επανασύνδεση με την Ψυχή / Αποσχισμένο Εαυτό (Soul Retrieval), τι
είναι το συμβόλαιο της ψυχής και τι κάνει κανείς μ’ αυτό;
Πού βρίσκω τα κομμάτια ψυχής και τα Ζώα Δύναμης και πώς μπορώ να τα ανακαλέσω;
Ποιοι είναι οι Σύμμαχοι στον «κατώτερου κόσμο», ελάτε σ’ επαφή με τον φύλακα της Πύλης του «κατώτερου κόσμου».
Υπάρχει ηθική δεοντολογία όταν ταξιδεύουμε για κάποιο άλλο πρόσωπο;
Ο χάρτης με τις τέσσερις κάμαρες, μάθετε πώς να πλοηγείστε με ασφάλεια στο χάρτη του «κατώτερου κόσμου». (Το χάρτη
δημιούργησε ο Alberto�
�������� Villoldo��
����������)
Πότε είναι κατάλληλη στιγμή να κάνει κανείς την Επανασύνδεση με την Ψυχή / Αποσχισμένο Εαυτό;

Στόχοι του Σεμιναρίου
Στο σεμινάριο αυτό θα:
•
•
•
•
•
•

Συναντηθείτε με τον Huascar�
�������� Inca���������������������������������������������
�������������������������������������������������
, τον φύλακα της πύλης του «κατώτερου κόσμου»
Διδαχθείτε τον τρόπο πλοήγησης με τη βοήθεια του χάρτη των τεσσάρων καμάρων (η διδαχή των τεσσάρων ανέμων)
Μάθετε για τα συμβόλαια των ψυχών
Μάθετε για τη δύναμη και την ηθική δεοντολογία της Επανασύνδεσης με την Ψυχή / Αποσχισμένο Εαυτό
Λάβετε μια πανοπλία / ασπίδα από τα προ-όντα του «κατώτερου κόσμου»
Μάθετε τι είναι ένα ζώο δύναμης και τι ένα κομμάτι ψυχής

Μετά τη μέρα αυτή θα ξέρετε να περιδιαβαίνετε στις τέσσερις κάμαρες και θα έχετε κάνει ένα προσανατολιστικό ταξίδι στον
«ανώτερο κόσμο».

Ο Εισηγητής

O� Roel Fredrix ������
είναι φυσιοθεραπευτής, εξειδικευμένος κινησιολόγος, life�
����� �������
coach��,
Θεραπευτής Φυσικών μεθόδων και δάσκαλος Ενεργειακής Σαμάνικης Ιατρικής.
Έχει αποφοιτήσει από το πρόγραμμα της Θεραπείας του Φωτεινού Σώματος,
με δασκάλους τον Alberto� ��������
Villoldo, τη Linda������
Fitch, και τη St����
�����
evi� Bell
���� και έχει (επίσης)
ολοκληρώσει τα παρακάτω Masterclasses���������
����������������������
από την Four�
����� Winds��
�������: Προχωρώντας με

Προστασία και Διαβάζοντας τα σημάδια του Πεπρωμένου. Έχει λάβει το Munay-Κi
από τον Q’ero Σαμάνο Don Francisco, και το Nusta Karpay από τους Q’ero Σαμάνους
don Mariano και don Allejandro.
Επιπλέον, έχει διδαχθεί και τα 3 επίπεδα του Inca� ������
Path��, την ενεργειακή σαμανική
εκπαίδευση των Ίνκα, από τον διεθνούς φήμης ανθρωπολόγο, καθηγητή παν/μιου, και έναν απ’ τους σημαντικότερους
πνευματικούς δασκάλους της Νότιας Αμερικής Juan�������
Nunez�����
������ Del�
���� Prado
����� (γιο του ανθρωπολόγου που ανακάλυψε τη φυλή των
Q������
’�����
ero��).
Έχει φιλοξενήσει και διατελέσει βοηθός δασκάλου με τη Σαμάνα δασκάλα Carla����
���
Fox για 3 χρόνια, από την οποία
διδάχθηκε το πρόγραμμα Προχωρημένες Θεραπευτικές Σαμανικές Δεξιότητες. Επίσης, έχει διδαχθεί από τη φημισμένη
Σαμάνα δασκάλα Elisabeth Jenkins, όπως και από την Brandon Bays, την Debbie Ford και τον Neale Donald Walsch.
Ο Roel δουλεύει θεραπευτικά με ανθρώπους σε σωματικό, συναισθηματικό, ψυχολογικό και ενεργειακό επίπεδο για
πάνω από 20 χρόνια. Επιπλέον διδάσκει το Munay���
-Κ�i (και με τον παραδοσιακό τρόπο στη γλώσσα Κέτσουα) και μια σειρά
σαμανικών σεμιναρίων όπως: η Κοσμολογία των Ίνκα, η Ενεργειακή Ιατρική των Ίνκα, η Ενεργειακή προστασία των Ίνκα,
και το Πνευματικό Μονοπάτι των Ίνκα, και άλλα.
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